MILÍ CTITELÉ LAHODNÉHO KANÁŘÍHO ZPĚVU,
VÁŽENÍ OBDIVOVATELÉ HARCKÝCH DUTOPĚVCŮ!


Asi pro vás není tajemstvím, že chovatelé harckých kanárů jsou
rázovitá společnost nadšenců a pábitelů hrabalovského typu,
kteří holdují kouzelnému zpěvu ušlechtilých dutopěvců.



Bylo



Co



Čím vám můžeme pomoci?
Dalo by se toho vyjmenovat hodně: poradíme, jak vůbec začít,



by potěšující, kdybyste se i vy přidali k naší kanárkářské
partě. Nové členy rádi přivítáme.
vám členství v naší pospolité kanárkářské rodině přinese?
Především zábavu, soutěživost, poznání, relaxaci a přátele.

pomůžeme vám sehnat harcké kanáry do chovu, poskytneme
kontakty na naše zkušené kanárkáře. A budeme vám fandit.


Eventuálně



Formality, spojené s členstvím v našem spolku, hravě vyřídíme.
Garantujeme vám, že ani se sháněním nánožních kroužků na



vás nasměrujeme do některé speciální kanárkářské
organizace, náležející k Českému svazu chovatelů.

harcké kanáry nebudete mít problém.


Hned,



Chovatelské číslo bude uvedeno na všech nánožních kroužcích,

jakmile vstoupíte mezi nás, vám přidělíme číslo vaší
chovatelské stanice.
kterými budete označovat svoje odchované harcké kanáry.



I taje kanářího zpěvu vám vysvětlíme. Jednotlivé úseky, čili túry,
kanáří písně pro vás přestanou být záhadou. Brzy vám bude
takřka všechno naprosto jasné.



Jakmile

se zorientujete v chovu a odchováte alespoň jednu
čtyřčlennou kolekci harckých kanárů – samců, máte možnost

zúčastnit se místních soutěží ve zpěvu. Jen odvahu, to zvládnete.
O kanáry se dokázal postarat i dobrý voják Švejk.


Kolekce,



Lednové



Můžete



Nemusíte



Organizované chovatelství má v naší zemi velkou tradici, vy k ní

které splní požadovaný limit, rádi přivítáme na
prestižní Mezinárodní mistrovské soutěži ve zpěvu harckých
kanárů.
mistrovské klání, zkráceně mistrák, je nejdelší
drobnochovatelská soutěž v naší zemi a považte – taky v Evropě.
A vězte, že to máme úředně potvrzené!
tomu věřit, či nemusíte, ale první ročník se konal již
v roce 1936 v Praze. Úctyhodné, viďte.
se obávat, že nemáte šanci zúčastnit se tohoto
znamenitého kanárkářského klání, které je korunováno
slavnostním vyhlášením výsledků a společenským večerem
s tancem. Milujete tanec? Pak s vámi zatočíme.
budete patřit. Máme nejvíce chovatelů harckých kanárů na světě
– tedy v přepočtu na množství obyvatel České republiky.



Přijďte mezi nás. Přijďte a uvidíte. A hlavně uslyšíte!
Q – arci, někdy se slova hledají těžko. Zkrátka častokrát



Rázem



Řetězec událostí zavál harcké kanáry jak do šlechtických sídel,



vám
úchvatné túry kanáří písně vezmou natolik dech, že opravdu
nebudete vědět, co dodat…
se stanete nedílnou součástí historie chovu harckých
kanárů, která se začala psát už v druhé polovině devatenáctého
století. Po pravdě, nebylo to jenom století páry.
kde coby takzvaní cukroví ptáčci rozdávali radost svým lahodným
zpěvem, tak do dolů, kde byli užíváni k indikaci důlních plynů.
Havíři a harčtí kanáři – to je další rozsáhlá kapitola mající v naší
zemi košatou historii. Právě rozplétáme chumel informací
vztahujících se ke kanárům, nejlepším pomocníkům horníků.




Současné využití těchto ptáčků je výhradně pro zpěv.
Škola zpěvu - tam se budoucí ptačí šampióni trénují a připravují
na soutěže.



Toužíte



Umožníme

snad pouze po tom kochat se zpěvem a aktivně
nesoutěžit? Chcete chovat třeba jen jediného harckého kanára? I
vy jste srdečně vítáni.
vám setkání i s takovými kanárkáři, kteří chovají
harcké kanáry jenom pro potěchu. Jste přepracovaní, uondaní a

ve stresu? Chcete plnohodnotně relaxovat? Pořiďte si harckého
kanára! Už Jaroslav Hašek tvrdil, že kanárek patří do každé
rodiny. Razil heslo: „Co Čech, to kanárkář!“


Vězte, že se vám bude mezi námi líbit.
Webové stránky – i tam se někteří



Xantipy ani jiné nevraživé či hašteřivé ženštiny se mezi kanárkáři



kanárkáři činorodě
prezentují, a tak se podílejí na propagaci této povznášející záliby.
Plánujete založit svůj vlastní chovatelský web a podělit se o svoje
zkušenosti? Znamenité! Už se na něj těšíme.
nevyskytují. Hrabalovská atmosféra okořeněná originálním
duchem skvělého kanárkáře Járy Cimrmana přímo znemožňuje
výskyt těchto nežádoucích typů.



Yul



Zpěv



Že

Brynner, Shirley Temple, Falco, František Josef I., Jaroslav
Hašek, Antonín Dvořák, Věra Ferbasová, Martin Frič – ti všichni
měli pouhopouhého jednoho harckého kanára. I vy se k těmhle
fajnšmekrům můžete přidat.
harckých dutopěvců je natolik neobvyklý a specifický, že
nemá obdoby. Přesvědčte se o tom sami.
snad nelze chovat jednoho harckého kanára? Že se chovu
nemohou věnovat ženy, protože kanářímu zpěvu pranic
nerozumějí? To se opravdu povídá? Kdepak, to jsou jenom plané
bláboly. Považte, mezi debatami o dutopěvcích dokážou dámy
semlít kdeco, od nesmrtelnosti brouka až po nebetyčnou
úchvatnost kdečeho a kdekoho. Neváhejte, kontaktujte nás a
uvidíte, že se i vy brzy nadchnete pro harcké kanáry. Jejich chov
hravě zvládnete .
Na další kanárkářské nadšence se těší přátelé kanárkáři:
zpevni.kanari@cschdz.eu
ELIŠKA STEJSKALOVÁ

